
Informācija par projekta iesnieguma 
veidlapas aizpildīšanu un iesniegšanu, 

un projektu iesniegumu vērtēšanu

Antra Dzērve
Izglītības, zinātnes un cilvēkresursu attīstības 

projektu atlases nodaļas vadošā eksperte
antra.dzerve@cfla.gov.lv, 20361621

28.08.2018.

03.09.2018. 1



03.09.2018. 2



03.09.2018. 3

Normatīvais regulējums

Ministru 
kabineta 

noteikumi Nr.41

Projektu 
iesniegumu 
vērtēšanas 

kritēriji

MK noteikumi Nr. 41 
stājās spēkā 

2018.gada 16.janvārī

CFLA kā sadarbības iestāde
2018.gada 19.jūnijā ir apstiprinājusi
1.1.1.3.pasākuma «Inovāciju
granti studentiem» 1.kārtas
projektu iesniegumu atlases
nolikumu (turpmāk – atlases
nolikums).



Galvenie dokumenti

Projekta 
iesniegums

(PI)

PI veidlapas 
aizpildīšanas 

metodika

MK 
noteikumi

Vērtēšanas 
kritēriji

Vērtēšanas 
kritēriju 

metodika

Atlases 
nolikums
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Projekta iesnieguma veidlapa

1.sadaļa – Projekta apraksts
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Kopsavilkums Mērķis Apraksts
Mērķa 
grupa

Darbības Rādītāji Īstenošanas
vieta

Partneri



Projekta iesnieguma veidlapa
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2.sadaļa – Projekta īstenošana:

2.1. Projekta īstenošanas kapacitāte

2.2. Projekta īstenošanas, vadības un uzraudzības 
apraksts

2.3. Projekta īstenošanas ilgums

Projektu īstenošanas ilgums ir līdz 36 mēnešiem no
vienošanās/līguma noslēgšanas datuma, bet ne ilgāk kā
līdz 2023. gada 30. novembrim!



Projekta iesnieguma veidlapa
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Darbības un to izmaksas ir attiecināmas:
• Valsts koledžām – pēc vienošanās

noslēgšanas
• Pārējiem finansējuma saņēmējiem – no MK

noteikumu spēkā stāšanās dienas



Projekta iesnieguma veidlapa
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2.sadaļa – Projekta īstenošana:

2.4. Projekta risku izvērtējums

2.5. Projekta saturiskā saistība ar citiem projektiem

3.sadaļa – Saskaņa ar horizontālajiem 
principiem



Projekta iesnieguma veidlapa
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5.sadaļa – Publicitāte

6.sadaļa – Projekta rezultātu uzturēšana 
un ilgtspējas nodrošināšana

6.1. Rezultātu uzturēšana

ES fondu vadlīnijas



Projekta iesnieguma veidlapa
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7.sadaļa – Valsts atbalsta jautājumi

Šajā pasākumā norāda «projektā finansējuma 
saņēmējs nesaņem valsts atbalstu un nav valsts 
atbalsta sniedzējs»

8.sadaļa – Apliecinājums



Pielikumi:
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1. Projekta īstenošanas laika grafiks

Norāda darbību/apakšdarbību Nr.

«P» - darbības pirms līguma noslēgšanas, 
«X» - darbības pēc līguma noslēgšanas

Darbību īstenošanas secība un periodi

• Secīgi, loģiski, atbilstoša ilguma



Pielikumi:
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2. Finansēšanas plāns
Norāda projektā plānoto izmaksu sadalījumu pa
gadiem un finansēšanas avotiem.

Precīzi un korekti attiecībā pret intensitāti!
Norāda 2 ciparus aiz komata.



Pielikumi:
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3. Projekta budžeta kopsavilkums
• Darbībām atbilstošas izmaksas, kas ir atbalstāmas, 

atbilstoši SAM pasākuma MK noteikumiem

• Nepārprotami skaidra izmaksu veidošanās –
izmaksu apakšpozīcijas, mērvienības, daudzumi

Nepieciešamības gadījumā - projekta budžetā
iekļauto izmaksu aprēķinus pamatojoša informācija
papildus pielikumā!
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Projekta budžeta kopsavilkums

Kods Izmaksu pozīcija

1. Netiešās izmaksas 
(15% no personāla atlīdzības izmaksām, kas radušās uz darba līguma pamata)

2. Projekta vadības personāla izmaksas – atlīdzība un darba vietu aprīkojums 

MK noteikumu 32.1.1. un 32.3. apakšpunkti

3.
Projekta īstenošanas personāla izmaksas – atlīdzība un darba vietu

aprīkojums

MK noteikumu 32.1.2. un 32.3. apakšpunkti
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Projekta budžeta kopsavilkums
Kods Izmaksu pozīcija

4. Mērķa grupas nodrošinājuma izmaksas

4.1.
Studentu inovāciju programmā iesaistīto studējošo mērķstipendiju

izmaksas
MK noteikumu 32.2.1. apakšpunkts

4.2. Citas izmaksas

4.2.1.

Studentu inovāciju programmas ieviešanas izmaksas

SAM MK noteikumu 32.2.3. apakšpunkts

Attiecināmas būs studējošo tīklošanās un publisko pasākumu izmaksas, tostarp telpu īres

maksa (ja projekta aktivitāšu īstenošanai nepieciešams īrēt telpas ārpus finansējuma saņēmēja

juridiskās un faktiskās uzturēšanās adreses), ekspertu atlīdzības izmaksas, materiālu

nodrošinājuma izmaksas.

4.2.2.

Studentu inovāciju programmas īstenošanas izmaksas

SAM MK noteikumu 32.2.3. apakšpunkts

Attiecināmas būs studējošo mobilitātes izmaksas Latvijā un ārvalstīs, kas tieši saistītas ar

konkrētu studentu inovāciju pieteikumu īstenošanu, konferenču dalības maksa un iesaistes

izmaksas informatīvajos pasākumos.



03.09.2018. 17

Projekta budžeta kopsavilkums
Kods Izmaksu pozīcija

6.

Materiālu, aprīkojuma un iekārtu izmaksas
SAM MK noteikumu 32.2.2. apakšpunkts

Attiecināmas būs ar studentu inovāciju pieteikumu īstenošanu saistītās materiālu un pakalpojumu izmaksas,

tostarp laboratoriju, testēšanas aprīkojuma, projektēšanas iekārtu izmantošanas, analīžu veikšanas, materiālu

nodrošinājuma izmaksas, specializēto mācību izmaksas.

10. Informatīvo un publicitātes pasākumu izmaksas

10.1.

Informatīvo un metodisko materiālu izstrādes un publiskošanas izmaksas Studentu inovāciju

programmas ietvaros
SAM MK noteikumu 32.2.4. apakšpunkts

Attiecināmas būs informatīvo un metodisko materiālu izstrādes un publiskošanas izmaksas, tai skaitā

informācijas sagatavošana un publicēšana finansējuma saņēmēja un sadarbības partnera tīmekļa vietnē,

tulkošanas izmaksas SAM MK 28. punktā minēto atbalstāmo darbību īstenošanai.

10.2.
Informācijas un publicitātes pasākumu izmaksas – obligātā publicitāte!

SAM MK noteikumu 32.4. apakšpunkts

12.
Ieguldījumi natūrā - Kopējais ieguldījums natūrā nepārsniedz 5% no projekta kopējām 

attiecināmajām izmaksām.

SAM MK noteikumu 40.2.4. apakšpunkts

13. Pārējās projekta īstenošanas izmaksas
SAM MK noteikumu 32.5.apakšpunkts
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Projekta iesnieguma veidlapa jāiesniedz 
latviešu valodā (aizpildot datu laukus KPVIS) un 

angļu valodā (kā pielikums)!



Citi pielikumi

Studentu inovāciju 
programma 

• Programmas apraksts

• Skaidrojums par intelektuālā 
īpašuma tiesību pārvaldību

• Komunikāciju plāns mērķauditorijas 
sasniegšanai

Sadarbība

• Partneru apliecinājums par 
gatavību piedalīties (t.sk. 
ieguldījuma veids)

• Piesaistīto komersantu 
apliecinājums par gatavību 
piedalīties (t.sk. ieguldījuma veids)
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Citi pielikumi

Finansējums
• Dokumentācija par privātā finansējuma 

avotiem vismaz 100 000 euro apmērā

• Apliecinājums par Inovāciju fonda 
finansējumu pirmajai pieteikumu kārtai

• Inovāciju fona izveidi/esamību 
apliecinošs dokuments (ja attiecināms)

• Budžeta izmaksu aprēķina pamatojums 
(ja attiecināms)

Citi
• Apliecinājums par dubultā finansējuma 

neesamību

• Apliecinājums par latviešu un angļu 
valodas versiju atbilstību

• Papildus informācija Eiropas Komisijas 
ekspertiem (ja attiecināms)

• Vadības kapacitātes nodrošināšanai 
plānotā ārpakalpojuma tehniskās 
specifikācijas projekti (ja attiecināms)
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Projektu iesniegumu iesniegšanas
kārtība

• Projektu iesniegumi jāiesniedz Kohēzijas politikas
fondu vadības informācijas sistēmas e-vidē –
KPVIS e-vide.

• Projektu iesniegumu iesniegšanas termiņš ir
2018.gada 1.oktobris
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Kāpēc izmantot KPVIS e-vidi? (I)
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Izdevīgā vietā 
un laikā

Bez maksas
Laika 

ekonomija

Datu drošība
Papildus 

informācija



Kā kļūt par KPVIS e-vides lietotāju?

03.09.2018. 24

Lai kļūtu par KP VIS e-vides lietotāju, ir jānoslēdz līgums ar CFLA 
par KPVIS e-vides izmantošanu.

LĪGUMS



Līgums par KPVIS e-vides
izmantošanu

• KAS? Līgums, kurā puses vienojas, ka lietotāja
KPVIS e-vidē apstiprinātais un iesniegtais
elektroniskais dokuments (projekta
iesniegums) ir līdzvērtīgs papīra formātā
iesniegtam un parakstītam dokumentam vai
pašrocīgi parakstītam ar elektronisko parakstu.

• CIK? Līgumam ir 2 pielikumi:
• KPVIS lietošanas noteikumi (obligāts);

• Lietotāja tiesību veidlapa (ja tiek piešķirtas tiesības
papildu lietotājiem)
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• Līgums nodrošina klientam (juridiskās personas
atbildīgajai amatpersonai) iespēju sistēmā
izveidot vairāk kā vienu lietotāja kontu,
nosakot, kādu informāciju redzēs un kādas
darbības sistēmā varēs veikt pārējie izveidotie
lietotāji.
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Skatīšanās 
tiesības (S)

Labošanas 
tiesības (L)

Apstiprināšanas 
un iesniegšanas 

tiesības (A)

• Klients nosaka, kādas tiesības ir 
piešķiramas citiem lietotājiem:



Uzmanību!

Ja klients lietotājam norāda apstiprināšanas
un iesniegšanas tiesības (A), tad papildus ir
nepieciešams CFLA iesniegt klienta parakstītu
pilnvarojumu (pilnvara vai iekšējs
normatīvs akts).
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Līgums par KPVIS e-vides 
izmantošanu pieejams

03.09.2018. 28https://www.cfla.gov.lv/lv/par-mums/pakalpojumi/e-vide-14-20

https://www.cfla.gov.lv/lv/par-mums/pakalpojumi/e-vide-14-20


Piekļuve sistēmai

• Lietotājs savā e-pastā saņems piekļuves 
parametrus (lietotājvārds un parole) 

• https://ep.esfondi.lv 
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Kāpēc izmantot KPVIS e-vidi? (II)

• Dokumentu sagatavošana un iesniegšana 
elektroniski –
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Projekta 
iesniegums

Iepirkumu 
plāns

Vēstules
Plānoto maksājumu 

pieprasījumu 
iesniegšanas grafiks

Maksājuma 
pieprasījums

Līguma 
grozījumi

Citi pamatojoši 
dokumenti un 

pielikumi



Kāpēc izmantot KPVIS e-vidi? (II)
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• Projekta iesniegšanas termiņa kontrole

• Iespēja sekot dokumenta statusam



Kāpēc izmantot KPVIS e-vidi? (II)
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• Paskaidrojošie paziņojumi

• Brīdinājumi

• Loģiskās pārbaudes
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Vērtēšanas komisija

• Projektu iesniegumu vērtēšanai tiek izveidota 
projektu iesniegumu vērtēšanas komisija

• Vērtēšanas komisijas locekļi:
• Izglītības un zinātnes ministrijas pārstāvji

• Ekonomikas ministrijas pārstāvis

• CFLA kā sadarbības iestādes pārstāvji

• Finanšu ministrijas kā vadošās iestādes pārstāvis 
novērotāja statusā
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Katrs vērtēšanas komisijas loceklis paraksta konfidencialitātes 
un objektivitātes apliecinājumu!



• Vērtēšanas komisija:
• darbojas saskaņā ar vērtēšanas komisijas nolikumu

• vērtēšanas procesā izmanto projektu iesniegumu 
vērtēšanas kritēriju piemērošanas metodiku

• veic projektu iesniegumu izvērtēšanu atbilstoši 
vienotajiem, specifiskajiem izvērtēšanas kritērijiem un 
kvalitātes kritērijiem Nr.3.4., Nr.4.1. un Nr.4.2.

03.09.2018. 36

Katru projekta iesniegumu izvērtē vismaz divi vērtētāji.



• Projektu iesniegumu vērtēšanu atbilstoši kvalitātes 
kritērijiem Nr.3.1., Nr.3.2. un Nr.3.3. veic neatkarīgi 
Eiropas Komisijas eksperti

• EK eksperti tiek piesaistīti, izvērtējot to atbilstību 
sekojošiem kritērijiem:
• Ir doktora zinātniskais grāds
• Ir pieredze izglītība satura inovāciju, tehnoloģiju pārneses, 

inovāciju projektu vai programmu attīstības vai ekspertīzes 
jomā pēdējo 4 gadu laikā

• Katru projekta iesniegumu vērtē divi EK eksperti

• EK eksperti tiks nodrošināti ar nepieciešamo normatīvo 
regulējumu un saistošajiem dokumentiem
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• Pēc abu ekspertu neatkarīgās projekta iesnieguma 
izvērtēšanas tiek sagatavots konsolidētais 
vērtējums - to apstiprina abi eksperti

• EK ekspertu sniegtais vērtējums vērtēšanas 
komisijas sēdē nevar tikt mainīts vai precizēts
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EK ekspertu 
vērtējums

(3.1., 3.2., 3.3.)

68%

Vērtēšanas 
komisijas 

vērtējums (3.4., 
3.5., 4.1., 4.2.)

32%

Projekta 
vērtējums



• Atbalstu pirmkārt sniedz projekta iesniegumam ar 
augstāko punktu skaitu

• Ja vairākiem projektu iesniegumiem piešķirts 
vienāds punktu skaits, priekšroka ir projektu 
iesniegumam, kas saņēmis lielāku punktu skaitu 
kritērijā Nr.3.4.4. – piesaistāmā privātā 
līdzfinansējuma procentuālais īpatsvars no 
kopējām projekta attiecināmajām izmaksām
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Paldies par uzmanību!


